Gepantserde modulaire ruimte Bunkerkit

Het concept BunkerKit is een gepantserde modulaire ruimte bestemd om personen en eventueel waarden
te beveiligen tegen allerlei aanvallen (inbraak, gewapende aanvallen, diefstal ?).
Het principe is eenvoudig: verticale wandpanelen en plafondpanelen, beide in staal vervaardigt worden
geassembleerd om een gepantserd lokaal te vormen.
De innovatie van BunkerKit is vooral te wijten aan haar modulaire opbouw. Het voordeel daarvan is dat het
beveiligd lokaal snel en gemakkelijk buiten of binnen, met of zonder verankering in de grond opgebouwd kan
worden. Daardoor is het mogelijk om de BunkerKit de vorm te geven dat de gebruiker optimaal vindt, d.w.z.
geschikt voor zijn gebruik en beschikbare plaats.

Het product De wanden van de Bunkerkit bestaan uit verschillende elektro-verzinkte stalen platen
(behandeld tegen corrosie). Hun opbouw verzekert een onberispelijke stevigheid. Dankzij hun doordachte
conceptie en maatvoering zijn de panelen relatief licht, waardoor de vloerbelasting beperkt blijft, hetgeen
vloerversterking uitsluit, behalve als de inhoud dit zou vereisen. Dankzij de modulaire opbouw bestaat een
gepantserd lokaal hoofdzakelijk uit standaard panelen, waardoor levertermijnen extreem kort zijn.
De hoogte van een Bunkerkit is 2.30m of 2.80m met een breedte begrepen tussen 1.40m en 3m, met
stappen van 40cm. De lengte van het gepantserd lokaal heeft geen beperking, men moet gewoonweg
panelen toevoegen tot de gewenste lengte bekomen wordt.

Customization Bunkerkit biedt tal van mogelijkheden om het product aan uw wensen aan te passen, zoals
de afmetingen, weerstandsklasse tegen wapens, binnenbekleding, buitenafwerking, type slot van de
gepantserde deur en allerlei toebehoren.
• Afmetingen: breedte / lengte / hoogte (2,30m of 2,80m)
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Weerstand volgens uw behoeftes: kogelwerend /brandwerend / elektromagnetische bescherming
Binnenbekleding van de wanden: hout / inox / corten staal ?
Gepantserde deur: opening links of rechts / naar binnen of naar buiten
Slot van de gepantserde deur: elektrisch / mechanisch / anti-paniek / krukvergrendeling/ automatische
vergrendeling / ?
• Vloer: met of zonder metalen platen
• Diverse accessoires: inrijbeveiliging / beveiligde brievenbus/ ventilatie / inbouw bankautomaat / deuren /
ramen / loketten / ...

• Inbraakwerend

De Bunkerkit, gepantserd modulair lokaal, heeft een weerstandklasse 4 volgens de Europese norm
EN1627-1630. Deze norm is de referentie op het vlak van de evaluatie van het weerstandvermogen van
veiligheidsschrijnwerkerij tegen inbraak. Deze normen bestaan uit een classificatie van 6 categorieën (1 tot 6
met stijgend inbraakweerstand) en beschrijven testmethodes om de weerstand van deze elementen onder
statische of dynamische belasting te beproeven, evenals manuele inbraakpogingen.
• Kogelwerend

De Bunkerkit heeft een classificatie van FB1 tot FB5 en anti-Kalashnikov volgens de Europese kogelwerende
normen EN1522-1523. De Bunkerkit beschikt over testverslagen van het Laboratorium van de Koninklijke
militaire school van Brussel.
• Fincertif

De Bunkerkit voldoet ook aan de Belgische banknorm FINCERTIF niveau MB/E3. De aanvalproef simuleert
een reële inbraak met zowel mechanisch als elektrisch handgereedschap die de aanvaller naar keuze mag
gebruiken tijdens een beperkte duur waarbij de deur/wand weerstand moet bieden.

•
•
•
•
•
•
•
•

Beveiligde ruimte (binnentoepassing) voor bankautomaten (STR)
Kiosk voor bankautomaten
Beveiligde ruimte voor de bescherming van personen (Panic Room)
Balie of loket
Control Room
Modulaire SAS uitgerust met 2 of meer deuren
Beveiligde scheidingswand
?
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Gepantserde ruimte Bunkerkit voor biljetautomaten (STR)
Contacteer ons voor een prijsopgave
[Productdetails...]

Gepantserde ruimte Bunkerkit voor shops
Contacteer ons voor een prijsopgave
[Productdetails...]

Panic room Bunkerkit
Contacteer ons voor een prijsopgave
[Productdetails...]
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